Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
O wartości nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 209.000 euro
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2016r. poz. 1020 z poźn. zm.)
Nr wew. postępowania PZP-2-rejsy-PBP-2017
I.

Zamawiający:
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
(FRUG) 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
NIP 584-030-45-78,
Regon 190552396
Osoba do kontaktu:
Mateusz Dembina
e-mail:
frugprzetargi@ug.edu.pl
strona www: frug.ug.edu.pl

II.

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.
1020).

III.

Przedmiot zamówienia
Kod CPV: 60600000-4 Usługi transportu wodnego

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach
realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjnoedukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów
Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zatwierdzam

Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Andrzej Letkiewicz

Zamawiający dla obu części zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę,
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (Dz. U. 2016r. poz 1666 z późn. zm.). Osoba bądź
osoby biorąca bądź biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia będzie polegać
na przeprowadzeniu rejsów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, mając do
dyspozycji kuter o wskazanych cechach.
Zamawiający po podpisaniu umowy wezwie do przedstawienia zanonimizowanych
umów o pracę. Anonimizacja ma polegać na nie ujawnieniu Zamawiającemu danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.
W celu otrzymania porównywalnych ofert, Zamawiający wymaga od Wykonawców
dokładnego określenia czynności wykonywanych w ramach umów o pracę, a
odpowiadających czynnościom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku wykonywania zamówienia wyłącznie przez osóbę/y prowadzące
działalność gospodarczą, potwierdzeniem przedmiotowego wymogu będzie
przedstawienie dokumentów wskazujących na prowadzenie działalności.
Zamawiający żąda złożenia oferty zgodnej z powyższym opisem przedmiotu
zamówienia przy udziale zatrudnionej osoby pod rygorem odrzucenia oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, tj. niezgodności z SIWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony jest dwie części.
CZĘŚĆ NR 1 – rejsy śródlądowe przy Ujściu Wisły
Realizacja części nr 1 polegać będzie na przeprowadzeniu 30-stu jednodniowych rejsów w
ramach organizowanych warsztatów edukacyjnych Ujście Wisły w okresie jesień 2017 –
jesień 2018.
Uczestnikami warsztatów będą grupy młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Wielkość jednej grupy szacuje się na około 22
osoby.
Rejsy mają odbywać się jednostką, która będzie posiadała:
a) pozwolenie na jednorazowe zabranie na pokład minimum 22 osób (z wyłączeniem
członków załogi),
b) miejsca do siedzenia dla wszystkich uczestników rejsu,
c) zadaszoną część pokładu,
d) toaletę
e) część pokładu do dyspozycji osoby prowadzącej wykład, tak, aby była ona widoczna
dla wszystkich uczestników warsztatów.
f) wyposażenie w lornetki w ilości minimum 6 sztuk.
Rejsy mają odbywać się od poniedziałku do piątku:
a) w roku 2017 w okresie wrzesień – październik
b) w roku 2018 w okresie: kwiecień - czerwiec
c) w roku 2018 w okresie wrzesień - październik
Dokładne terminy rejsów będą ustalane ze stosownym wyprzedzeniem. Jednocześnie przed
każdym rejsem Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w celu potwierdzenia

danego terminu. Istnieje możliwość odwołania danego rejsu, np. ze względu złych warunków
meteorologicznych, przypadków losowych. Przy czym Zamawiający zakłada, że odwołany
rejs zostanie wykonany w późniejszym, ustalonym terminie. Ilość rejsów nie ulegnie
zmniejszeniu.
Czas rejsów:
Jeden rejs jednodniowy składa się z dwóch rejsów trwających około 1,5 godziny każdy:
1) rejs nr 1 – w godzinach 09.00 - 10.30 z Gdańska przy Moście Siennickim do
Sobieszewa
2) rejs nr 2 – w godzinach 14.30 - 16.00 z Sobieszewa do Gdańska (przy Moście
Siennickim)
Miejsca cumowania:
1) Przystań w Gdańsku przy Moście Siennickim – w pobliżu przystanku komunikacji
miejskiej, maksymalnie 5 minut piechotą
2) Przystań w Gdańsku – Sobieszewie
Trasy rejsów podczas jednego dnia:
1) Rejs nr 1 – Przystań w Gdańsku przy Moście Siennickim wypłynięcie o godzinie
09.00 – Martwa Wisła – Wisła Śmiała – Martwa Wisła – Przystań w Gdańsku –
Sobieszewie, przycumowanie około godziny 10.30. Przewidziana odległość do 5Mm
2) Rejs nr 2 – Przystań w Gdańsku Sobieszewie, wypłynięcie o godzinie 14.30 – Martwa
Wisła, Wisła Śmiała – Martwa Wisła – Przystań w Gdańsku przy Moście Siennickim,
przycumowanie o godzinie 16.00. Przewidziana odległość do 5Mm.
CZĘŚĆ NR 2 – rejsy morskie Hel
I. Realizacja części nr 2 polegać będzie na przeprowadzeniu następujących rejsów:
1) REJSY EDUKACYJNE – Zamawiający przewiduje 30 rejsów edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży trwających około 1 godziny od poniedziałku do piątku. Uczestnikami
warsztatów będą grupy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe,
gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne). Wielkość jednej grupy szacuje się na około 32
osoby. Rejsy odbywać się będą w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej, w
odległości od brzegu od 0,5 do 1,5 Mm. Przewidziana przebyta odległość to 7,5 – 8,0 Mm.
Rejsy edukacyjne mają odbywać się:
1) jesienią 2017 w okresie wrzesień – październik,
2) wiosną 2018 w okresie kwiecień – czerwiec.
3) jesienią 2018 w okresie wrzesień – październik,
2) REJS WĘDKARSKI w ramach Kursu Ichtiologicznego, który ma trwać około 15 godzin.
Uczestnikami rejsu w ramach kursu ichtiologicznego będą studenci, w ilości około 25
osób. Rejsy odbywać się będą w odległości od brzegu do 30 Mm. Przewidziana przebyta
odległość to 7,5 – 8,0 Mm. Ilość rejsów w 2017 roku – 1, ilość rejsów w 2018 – 1.
Rejs wędkarski ma odbyć w sierpniu 2017 i 2018 roku w przedziale od 14 do 24 sierpnia,
w godzinach 08.00 – 23.00.
II. Informacje ogólne
Wszystkie rejsy edukacyjne i rejs wędkarski mają wypływać i cumować w Porcie w Helu.

Dokładne terminy rejsów będą ustalane ze stosownym wyprzedzeniem. Jednocześnie przed
każdym rejsem Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą w celu potwierdzenia
danego terminu. Istnieje możliwość odwołania danego rejsu, np. ze względu złych warunków
meteorologicznych, przypadków losowych. Przy czym Zamawiający zakłada, że odwołany
rejs zostanie wykonany w późniejszym, ustalonym terminie. Ilość rejsów nie ulegnie
zmniejszeniu.
Rejsy edukacyjne oraz rejs wędkarski mają odbywać się kutrem, który będzie posiadał:
a) pozwolenie na jednorazowe zabranie na pokład minimum 40 osób (z wyłączeniem
członków załogi),
b) statek odkrytopokładowy
c) możliwość przeprowadzania badań
d) dzielność morska 8 stopni w skali Beauforta
e) długość jednostki 17 m
f) miejsca do siedzenia dla wszystkich uczestników rejsu,
g) toaletę
h) część pokładu do dyspozycji osoby prowadzącej wykład, tak, aby była ona widoczna
dla wszystkich uczestników warsztatów.
i) wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do wędkarstwa morskiego – podczas rejsu
wędkarskiego.
j) rejon żeglugi do 30 Mm.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

IV.
V.

Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z wyodrębnionych części
VI.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
VIII. Termin realizacji umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

mowa

IX.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków dla CZĘŚCI NR 1 i CZĘŚCI NR 2.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Oceny spełnienia w/w warunku, Zamawiający dokona metoda
spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków
udziału w postepowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału.

2.

Dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi
 Opis sposobu dokonywanie oceny spełnienia tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Oceny spełnienia w/w warunku, Zamawiający dokona metoda

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków
udziału w postepowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału.
3.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Oceny spełnienia w/w warunku, Zamawiający dokona metoda
spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia o pełnieniu warunków
udziału w postepowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż
Wykonawca spełnia w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia Wykonawcy
może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie
uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy
PZP.
X.

Przesłanki wykluczenia wykonawców z postepowania zawiera art. 24 ustawy PZP
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w
stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.
2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z 22a Ustawy, Zamawiający
wymaga od tych podmiotów złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
w zakresie objętym art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania
oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które
są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której
mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie ust 4.

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
XI. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełnienia przez wykonawców warunku
udziału w postepowaniu:
1.1. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.
22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z załącznikiem nr 3 – oświadczenie o spełnieniu
warunków
2.

Wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga przedłożenia:
2.1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 –
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

3.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
3.1 Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem termonu składania ofert.

4.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

4.1.Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca, w terminie 3 dni od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w oryginale.
5. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem ofertowym:
5.1.Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez
ustanowionego pełnomocnika
5.2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum)
pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy PZP.
XII. Sposób porozumiewania się zmawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.frug.ug.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.
2. Przyjęta przez Zamawiającego forma porozumiewania się z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez
strony jest forma pisemna lub droga elektroniczna.
3. Przekazane informacje, o których mowa wyżej uważa się za złożone w terminie, jeżeli
ich treść dotarła na pocztę elektroniczną Zamawiającego wskazaną przed upływem
wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona.

4. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictwa dokonywane na skutek
wezwania w trybie art. 26 ust 3 ustawy PZP, dla swej skuteczności powinny zostać
dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej przed upływem terminu
wyznaczonego przez Zamawiającego.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
6. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkich
wykonawcom, którym przesłał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz
zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.
7. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ oraz
odwołań będzie zamieszczana na stronie Zamawiającego www.frug.ug.edu.pl
XIII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest zobowiązany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni, zgodnie z
art. 85 ust. 2 ustawy.
XV. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.

Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym,
na formularzach zgodnych z treścią załączników do SIWZ.

3.

Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu, stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych
muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez
Wykonawcę.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej

4.
5.

6.

Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rodz. XI,
muszą być podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w jego
imieniu, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią zapłaconego do oferty pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie.
Wzory dokumentów dołączonych do SIWZ powinny zostać wypełnione przez
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane w formie zgodnej z SIWZ.

7.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.

8.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę.

Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty – składane w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub w celu
potwierdzenia spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez
Zamawiającego – Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie
kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby z
użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Potwierdzenie zgodności z oryginałem
kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być dokonane przez osobę lub
osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W
przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla
Zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego prawdziwości
Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub
poświadczonej notarialnie kopii.
10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z art.
23 ustawy PZP dokumenty, o których mowa w Rodz. XI składają Wykonawcy
wspólnie. Dokumenty dotyczące braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy
składają każdy za siebie.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami.
12. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. Konsorcjum, spółka cywilna) Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być
dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe
podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3a ustawy PZP, chyba że oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
9.

UWAGA!
Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia).
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich
musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy). Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z
pełnomocnikiem Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej własnej lub drugiej oferty
wspólnie z innymi Wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę
Zamawiający odrzuci.
13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą
solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy – dla Zamawiającego nie są

wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum
lub spółki cywilnej) pomiędzy Wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania
zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców , od kilku lub od wszystkich
łącznie, nienależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowa konsorcjum
lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
14. Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców w
postepowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą
muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą
prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania
umowy.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę
wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania)
złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a. Zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego
obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia,
b. Określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy.
16. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o
umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy
wspólnicy spółki, bądź do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a)
udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub osoby
trzeciej, upoważniające osobę umocowaną dla działania w imieniu i na rzecz
wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli
upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do
oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię
poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.
17. Każdy z podmiotów wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
musi odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP – w związku z czym powinien złożyć
samodzielnie załączniki 3 i 4 oraz dokumenty wymienione w pkt. XI. 2.1.
18. Każdy z podmiotów wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
musi odrębnie udokumentować, czy należy lub nie należy do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – w związku z czym powinien złożyć
samodzielnie załączniki nr 4, w terminie 3 dni o którym mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP
19. Natomiast do oceny spełnienia warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP
przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich
podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
20. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu
składania ofert lub gdy ustawa PZP stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie
terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w
postępowaniu.
21. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
22. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec
oświadczeniem, iż informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane, pod
warunkiem, iż nie później niż w terminie składania ofert wykażą, że zastrzeżone

informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, informacje te powinny oznaczone
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 11
ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz oddzielone od pozostałych
informacji zawartych w ofercie.
 W sytuacji gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy PZP
lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnianiu na takich
samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
 W sytuacji gdy Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł,
iż zastrzeżone informacje nie mogą być udostępniane, a nie wykazał nie
później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje te będą podlegały udostępnianiu na
takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.

Za tajemnice przedsiębiorstwa nie mogą być uznawana w szczególności:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru,
b) informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert,
zgodnie z art. 86 ust. 4 i 5

Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 22 SIWZ
nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z
jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia
16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153,
poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
13. Wykonawca w formularzu ofertowym musi wskazać cenę oraz ilość miejsc na
kutrze. Brak wskazania powyższych informacji będzie skutkował odrzuceniem
oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
14. W formularzu ofertowym ilość miejsc na kutrze należy wskazać w liczbach.
Wykonawca wypełnia formularz ofertowy zgodnie z formularzem 1a i 1b do SIWZ
pod rygorem przyznania 0 punktów w kryterium ilość miejsc na kutrze
XVI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Fundacji Rozwoju Uniwersytetu
Gdańskiego, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A, III-piętro, pokój 311, w terminie

do dnia 02.08.2017 roku do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej – zamkniętej, nienaruszonej
kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:
1)
Oferta na usługę rejsów w ramach realizowanego projektu
„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody”

CZĘŚĆ ……………
Znak PZP-2-rejsy-PBP-2016
NIE OTWIERAĆ przed 02.08.2017 roku 10:30
2) Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
3) Nazwa i adres Wykonawcy wraz, aby można było odesłać ją nie otwartą w
przypadku złożenia po wyznaczonym terminie.
3. Koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Oświadczenie dot. zmian lub wycofania oferty musi być złożone w formie pisemnej oraz
podpisane własnoręcznie przez Wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upełnomocniona do reprezentowania
Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią pełnomocnictwa, w sposób
umożliwiający identyfikację podpisującego. W związku z powyższym Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu dokumentu określającego status
prawny Wykonawcy (np. odpis KRS) lub odpowiednie pełnomocnictwo.
6. Jeżeli Wykonawca podejmie działania zmierzające do wycofania swojej oferty
niezgodnie z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego pkt,. XVI ust. 5 niniejszej
SIWZ, Zamawiający uzna te działania za bezskuteczne, zaś oferta Wykonawcy zostanie
otworzona w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
7. Jeżeli dodatkowo w opisanej w pkt XVI.6 niniejszej SIWZ sytuacji Wykonawca złoży
ofertę kolejną – w miejsce oferty, która zamierzał wycofać, Zamawiający odrzuci
wszystkie oferty złożone przez Wykonawcę, na podstawie 82 ust. 1 w zw. 89 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP.
8. Kopertę zawierającą zmiany, poprawki lub modyfikację złożonej oferty należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć numerem kolejnej zmiany.
XVII.
1.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Fundacji Rozwoju
Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk, (III-piętro, pokój 310)
w dniu

02.08.2017 r. o godz. 10:30
2.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert Zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być
nienaruszone do chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny oraz terminów wykonania.

3.

Informacje, o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm i adresów Wykonawców oraz ceny i terminu wykonania, zgodnie z
art. 86 ust. 5 ustawy PZP

XVIII. Sposób obliczania ceny
1. Cenę ofertową stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek
od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów
usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, tj. do 1 grosza, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania
liczb, zgodnie z którą:
a. W sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa,
wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w gorę” (to znaczy, że np. wartość 0,155
musi zostać zaokrąglona do wartości 0,16);
b. W sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa,
wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np.: wartość 0,154
musi zostać zaokrąglona do wartość 0,15);
c. Opis obliczenia ceny ofertowej: należy wpisać wartość przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem zawartym w pkt. 1.
d. W sytuacji, gdy obowiązek podatkowy leży po stronie Wykonawcy, Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i
usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie
Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu umowy.
3. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzory przedstawione w
Rodz. XX.
4. Cena ofertowa ustalona wg w/w zasad stanowić będzie wartość ryczałtową nie
podlegająca zmianom.
5. W przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności
gospodarczej, w stosunku do których Zamawiający zobowiązany będzie
odprowadzać (zapłacić) należności publiczne z tytułu składek: na ubezpieczenie
społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz zaliczkę na podatek dochodowy,
zaoferowana w ofercie cena zawierać będzie również te należności. W przypadku
wybrania oferty złożonej przez takiego Wykonawcę zostanie odpowiednio
pomniejszone o w/w należności publicznoprawne, do zapłaty których zobowiązany
będzie Zamawiający. W takim przypadku łączne finansowe zobowiązanie
Zamawiającego (tj. wynagrodzenie Wykonawcy przekazane na rachunek oraz
związane z nim należności publicznoprawne z tytułu w/w składek)wynikające z tytułu
zawartej z Wykonawca umowy, nie może przekroczyć kwoty wynikającej z
zaoferowanej ceny ofertowej.
6. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach
obcych. Cena powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych
polskich i groszach).
XIX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym a Wykonawca
Rozliczenia miedzy Zamawiającym i Wykonawca będą prowadzone wyłącznie w
złotych polskich (PLN).
XX. Kryteria oceny oferty oraz sposób oceny ofert
1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone
przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według dwóch
kryteriów oceny ofert;
a. CENA OFERTOWA – 80% - maksymalnie 80 punktów
b. ILOŚĆ MIEJSC NA KUTRZE – 20% - maksymalnie 20 punktów
2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena w zakresie kryterium CENA będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru: liczba punktów możliwych
do uzyskania – 80 pkt.


Cmin
Cn




80pkt

Gdzie :
Pcena – ilość punktów za kryterium cena
Cmin – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn – cena badanej oferty
2.2. Ocena w zakresie kryterium „ilość miejsc na kutrze”, będzie dokonywana na
podstawie podanej w Formularzu Ofertowym ilości miejsc na statku. Ocena
przeprowadzona zostanie wg poniższych zestawień:
Część I – rejsy śródlądowe:
22 miejsca na kutrze – 0 pkt
30 miejsc na kutrze – 10 pkt
38 miejsc na kutrze – 20 pkt
Część II – rejsy morskie:
40 miejsc na kutrze – 0 pkt
50 miejsc na kutrze – 10 pkt
60 miejsc na kutrze – 20 pkt
2.3. Ocena oferty – suma punktów za poszczególne kryteria
P = Pcena + Pmiejsca
Gdzie :
P – ilość punktów, czyli suma Pcena i Pmiejsca
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu punktów przyznanych
w ramach poszczególnych kryteriów, uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert.
6. W przypadku kiedy ilość uzyskanych punktów przez dwie lub więcej ofert będzie taka
sama. Zamawiający dokona wyboru oferty i uzna za najkorzystniejsza - ofertę z najniższą
ceną.
7. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz
dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z wyłączeniem pkt 8.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
Oczywiste omyłki pisarskie.
b. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek.

c. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, o których mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3 niepowodujące istotnych zmian w treści oferty –
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
9. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3, brak reakcji Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako nie wyrażenie zgody na
poprawienie takiej omyłki.
10. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się
w szczególności do następującej zasady: jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie
odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę
ryczałtową podaną słownie.
XXI. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze
najkorzystniejszej oferty
XXII. Zamawiający zamierza zastosować tzw. procedurę odwróconą, najpierw dokona
oceny, a potem zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
XXIII. Odrzucenie oferty
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana
w art. 89 ust. 1 oraz w art. 90 ust 3 ustawy PZP.
XXIV. Formalności, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną oferta w każdym kryterium ceny ofert i łączną punktację.
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

o

udzielenie

d. Terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po którego upływie umowa w
sprawie zamówienia może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem
umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało wysłane w inny sposób.

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postepowaniu o udzielenie
zamówienia została złożona tylko jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
wykluczono żadnego Wykonawcy.
6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego
SIWZ.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie
zamówienia
publicznego,
Zamawiający
może
wybrać
ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny, zgodnie z art. 94 ust. 3 chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
XXV. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców
W przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykonać cześć zamówienia przy udziale
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie części
zamówienia, tj. rodzaju powierzanej czynności, której wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
XXVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie
z art. 147 ustawy PZP.
XXVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogóle warunki umowy, stanowi załącznik
nr 1 do SIWZ.
XXVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postepowania
Określone w dziale VI ustawy PZP środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom
i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miałby interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniósł szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, a
także (wobec ogłoszenia o zamówienia SIWZ – przed upływem terminu składania
ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w
art. 154 pkt. 5, w postaci:
a.

b.

Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej w postaci papierowej albo w
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone dla zamówienia, którego
wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
postawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, dlatego zgodnie z art. 180 ust. 2
wspomnianej ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej
ręki lub zapytania o cenę
2. określenia warunków udziału w postępowaniu;

3.
4.
5.
6.

XXIX.

wykluczenia odwołującego z
zamówienia;
odrzucenia oferty odwołującego;
opisu przedmiotu zamówienia;
wyboru najkorzystniejszej oferty.

postępowania

o

udzielenie

c.

Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany
na podstawie ustawy, na którą nie przysługuje odwołanie na podstawie art.
180 ust. 2 ustawy PZP.

d.

Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na
orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów
1. Zgodnie z art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, uczestnicy postepowania mają prawo
wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postepowania z
wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania)
oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych
przez uczestników postępowania.
2. Zamawiający udostępni protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
3. Udostepnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w
siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy jego urzędowania,
przesłanie kopii poczta, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem
wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub
załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może
samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków
technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem
wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w
szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów,
Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być
one udostępnione.
6. Jeżeli w wyniku udostepnienia protokołu lub załączników, zmawiający ma
ponieść dodatkowe koszty związane ze skazaniem we wniosku sposobem
udostepnienia lub koniecznością przekształcenia protokołów lub załączników,
koszty te pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie może obciążyć wnioskodawcy
kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody, o której mowa w
pkt. 4.

XXX.

Lista załączników
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Formularz ofertowy część nr 1 – załącznik nr 1 a do SIWZ
Formularz ofertowy część nr 2 – załącznik nr 1 b do SIWZ
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ
Projekt umowy – rejsy śródlądowe – załącznik nr 5a do SIWZ
Projekt umowy – rejsy morskie – załącznik nr 5b do SIWZ

Załącznik nr 1 a – formularz ofertowy
PZP-2-rejsy-PBP-2017
………………………………………………
Wykonawca

………………………………………………
Adres

………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Regon ………………………..……...
NIP …………………………………..
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

O F E R T A -

C Z Ę Ś Ć

N R

1

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr PZP-2-rejsy-PBP-2017 na usługę rejsów
podczas zajęć edukacyjnych – część nr 1 – rejsy śródlądowe w ramach realizowanego projektu
„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i
zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
KRYTERIUM CENA
1. Oferuję (-my) kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ – część nr 1
zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach
przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi:

NETTO:…………...................zł
(słownie: ………………………………….……….……….……………..……..…/100 zł.),
BRUTTO:…………...................zł
(słownie: ………………………………….……….……….……………..……..…/100 zł.),
*cenę oferowana stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za
wykonanie czynności opisanych w pkt III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena, jako cena ryczałtowa została prawidłowo
skalkulowana i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu i montażu.

22 miejsca na kutrze / 30 miejsc na kutrze / 38 miejsc na kutrze

UWAGA! Wykonawca może zadeklarować jedynie ustalone ilości miejsc na kutrze. W przypadku ilości
miejsc na kutrze nie odpowiadającej powyższym, należy zadeklarować opcję reprezentującą najbliższą
niższą liczbę, na przykład:
Przy ilości 32 miejsc na kutrze należy zaznaczyć opcję „30 miejsc na kutrze”.
Zadeklarowanie innej liczby albo brak wyraźnej deklaracji zostanie będzie skutkowało przyznaniem 0
punktów w kryterium ilość miejsc na kutrze.
2. Uważam (-y) się za związanych z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
3. Wzór umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę
/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2017r., nr 1020)
zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim
wykazaniu przeze mnie/przez nas, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
5. Zamierzam (-y) wykonać następującą część zamówienia przy udziale podwykonawców tj.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**
** uwaga – pozostawienie miejsce puste zostanie uznanie za deklarację samodzielnego wykonania
zamówienia

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

FORMULARZ CENOWY w zakresie CZĘŚCI nr 1 – rejsy śródlądowe przy Ujściu Wisły
Nazwa

ilość

jednodniowy rejs w
ramach
organizowanych
warsztatów
edukacyjnych Ujście
Wisły w okresie
jesień 2017 i

30
rejsów

Cena
jednostkowa
brutto [zł]

Wartość
brutto [zł]

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

Załącznik nr 1 b – formularz ofertowy
PZP-2-rejsy-PBP-2017
………………………………………………
Wykonawca

………………………………………………
Adres

………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Regon ………………………..……...
NIP …………………………………..
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
O F E R T A -

C Z Ę Ś Ć

N R

2

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr PZP-2-rejsy-PBP-2017. na usługę rejsów
podczas zajęć edukacyjnych – część nr 2 – rejsy morskie w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
KRYTERIUM CENA
6. Oferuję (-my) kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w pkt. III SIWZ – część nr 2
zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz na warunkach
przedstawionych we wzorze umowy, za wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
Całkowita cena za realizację całości zamówienia wynosi:

NETTO: ………….....…………..zł
(słownie:….…..………………………………………………..………….…………/100 zł.),
BRUTTO:…………...................zł
(słownie: ………………………………….……….……….……………..……..…/100 zł.),
*cenę oferowana stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za
wykonanie czynności opisanych w pkt III SIWZ. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz
podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Wykonawca oświadcza, iż wskazana w ofercie cena, jako cena ryczałtowa została prawidłowo
skalkulowana i obejmuję wszelkie koszty realizacji zadania, wraz z kosztami transportu i montażu.

40 miejsca na kutrze / 50 miejsc na kutrze / 60 miejsc na kutrze

UWAGA! Wykonawca może zadeklarować jedynie ustalone ilości miejsc na kutrze. W przypadku ilości
miejsc na kutrze nie odpowiadającej powyższym, należy zadeklarować opcję reprezentującą najbliższą
niższą liczbę, na przykład:
Przy ilości 52 miejsc na kutrze należy zaznaczyć opcję „50 miejsc na kutrze”.
Zadeklarowanie innej liczby albo brak wyraźnej deklaracji zostanie będzie skutkowało przyznaniem 0
punktów w kryterium ilość miejsc na kutrze.
7. Uważam (-y) się za związanych z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
8. Wzór umowy został przeze mnie/przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach, w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Zostałem/zostaliśmy poinformowany (-i), że nie później niż w terminie składania ofert mogę
/możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. 2016r., nr 1020)
zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł udostępnić informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, po uprzednim
wykazaniu przeze mnie/przez nas, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
10. Zamierzam (-y) wykonać następującą część zamówienia przy udziale podwykonawców tj.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**
** uwaga - pozostawienie miejsce puste zostanie uznanie za deklarację samodzielnego wykonania
zamówienia
…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

FORMULARZ CENOWY w zakresie CZĘŚCI nr 2 – rejsy morskie Hel
Nazwa

ilość

REJSY EDUKACYJNE
30 rejsów
edukacyjnych w
okresie jesień 2017,
wiosna 2018
REJS WĘDKARSKI

30
rejsów

Cena
jednostkowa
brutto [zł]

Wartość
brutto [zł]

2 rejsy

RAZEM

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

Załącznik nr 2 – oświadczenie warunki
PZP-2-rejsy-PBP-2017
………………………………………………
Wykonawca

………………………………………………
Adres

………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2017 r., poz. 1020) składając ofertę na usługę rejsów w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” w imieniu reprezentowanej przeze mnie (nas) firmy
oświadczam (oświadczamy), że:
1. Posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów,
2. Jestem/śmy w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3. Posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalającej wykonać przedmiotowe zamówienie.

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

Załącznik nr 3 – oświadczenie
PZP-2-rejsy-PBP-2017
………………………………………………
Wykonawca

………………………………………………
Adres

………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2017 r., poz. 1020) składając ofertę na usługę rejsów w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
Żadna osoba wskazana w przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 14-22 ustawy nie podlega
wykluczeniu.

…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

Załącznik nr 4 – grupa kapitałowa
PZP-2-rejsy-PBP-2017
………………………………………………
Wykonawca

………………………………………………
Adres

………………………………………………
nr telefonu, adres e-mail

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

O Ś W I A D C Z E N I E
o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu „Przyjaciele
Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego
użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23, a w trybie określonym w
art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1020 z późn. zm.)
1. składam/y listę podmiotów razem, z którymi należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 187
z póź. zm.) *
Lp.

Nazwa i adres podmiotu

2. Informuję/emy o tym, że nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego
projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i
zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
…………………………………, dnia ……………………………….

…………………………………………………………
Pieczątka i podpis oferenta

Załącznik nr 5a – umowa
PZP-2-rejsy-PBP-2017
Projekt umowy
Usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu
„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”

Zawarta w dniu …………….. 2017 r., pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku 80-952, przy ulicy Bażyńskiego 1A
Regon 190552396, NIP 548-030-45-78, KRS 0000045713
Reprezentowaną przez:
Andrzeja Letkiewicza –Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
……………………………….. – Członka Zarządu
………………………………………………
Zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………….
z siedzibą ……………………………….
Regon: ……………………………………
NIP: ………………………………………
Reprezentowaną/-ym przez ………………………………………..
Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”.
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania PZP-2-rejsy-PBP-2017 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 209.000 euro, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części nr 1 zamówienia - rejsy śródlądowe w ramach
realizowanego projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na
rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część
umowy.
3. Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, usługa zostanie wykonana przy
udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks Pracy.

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy
(Dz. U. 2016r. poz 1666 z późn. zm.). Osoba bądź osoby biorąca bądź biorący udział w realizacji
przedmiotu zamówienia będzie polegać na przeprowadzeniu rejsów zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, mając do dyspozycji kuter o wskazanych cechach.
5. Zamawiający po podpisaniu umowy wezwie do przedstawienia zanonimizowanych umów o
pracę. Anonimizacja ma polegać na nie przekazaniu Zamawiającemu danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. W przypadku wykonywania zamówienia wyłącznie przez osobę/y prowadzące działalność
gospodarczą, potwierdzeniem przedmiotowego wymogu będzie przedstawienie dokumentów
wskazujących na prowadzenie działalności.
7. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz sprzętem
umożliwiającym mu wykonanie przedmiotu umowy w sposób odpowiadający normom
jakościowym przewidzianym dla danej usługi.
8. Odpowiedzialność wobec pasażerów, z tytułu szkód poniesionych w związku z przewozem, ponosi
wyłącznie Wykonawca. Na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszelkich ryzyk
związanych z przewozem osób.
9. Wykonawca oświadcza, że:
a. Kuter
1) Jest dopuszczony do przewozu osób.
2) Posiada wszelkie wymagane przepisami prawa ubezpieczenia.
3) Zapewni możliwość jednorazowego przewozu nie mniej niż:
 22 osoby zgodnie z częścią nr 1 zamówienia
b. Posiada stosowną wiedzę oraz kwalifikacje, a także możliwości techniczne w pojęciu działań
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.
c. Członkowie załogi kutra posiadają wymagane prawem zezwolenia i uprawnienia.
§2
1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy
zapłaci on zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
a. W przypadku stwierdzenia na dowolnym etapie wykonania umowy wykonania
przedmiotu umowy przy udziale osób niezatrudnionych w trybie art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy – w wysokości 50 złotych za każdy dzień naruszenia wymogu.
b. W przypadku naruszenia trwającego dłużej niż miesiąc, Zamawiający odstąpi od umowy
ze skutkiem natychmiastowym.
c. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
2. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy potrącania
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 1
umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na wykonanie
zamówienie, jednocześnie wykonane przez Wykonawcę części zamówionej pracy przechodzą na
własność Zamawiającego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania przez niego części umowy.
5. Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy jeżeli niedotrzymanie terminu umowy nastąpi
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

1.
2.
3.
4.

§3
Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………….……. brutto
(słownie brutto………).
Strony ustalają, że świadczone przez Wykonawcę usługi, stanowiące przedmiot umowy, rozliczane
będą w okresach miesięcznych z dołu.
Podstawą do rozliczenia będzie zatwierdzony i podpisany protokół, potwierdzający wykonanie
rejsów w okresie rozliczeniowym.
Ceny jednostkowe rejsów:
a. Rejs Ujście Wisły z cześć nr 1 wynosi
…………………………………. zł brutto

5. Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń usługę za okres rozliczeniowy zostanie
uregulowana w ciągu 30 dni od daty przedłożenia prawidłowej sporządzonej faktury.
§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, o ile nie
wskazała on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
§5
1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:
1) przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji
projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji
dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub
Zamawiającego,
2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych
warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie
pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.:
trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki
meteorologiczne oraz działania przyrody, itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania
okoliczności,
3) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany
regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy.
§7
Wszystkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

………………………..…………………………….
Zamawiający

……………………….………….
Wykonawca

Załącznik nr 5b – umowa
PZP-2-rejsy-PBP-2017
Projekt umowy
Usługa rejsów podczas zajęć edukacyjnych w ramach realizowanego projektu
„Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”

Zawarta w dniu …………….. 2016 r., pomiędzy:
Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z siedzibą w Gdańsku 80-952, przy ulicy Bażyńskiego 1A
Regon 190552396, NIP 548-030-45-78, KRS 0000045713
Reprezentowaną przez:
Andrzeja Letkiewicza –Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
……………………………….. – Członka Zarządu
………………………………………………
Zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
……………………………………………….
z siedzibą ……………………………….
Regon: ……………………………………
NIP: ………………………………………
Reprezentowaną/-ym przez ………………………………………..
Zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Zwanymi w dalszej części Umowy „Stronami”.
Niniejsza umowa jest konsekwencją postępowania PZP-2-rejsy-PBP-2017 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty 209.000 euro, zgodnie z art. 39
ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
§1
10.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części nr 2 rejsy morskie w ramach realizowanego
projektu „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz
zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” finansowanego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
11.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część
umowy.
12.Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, usługa zostanie wykonana przy
udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks Pracy.

13.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podWykonawcę na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy
(Dz. U. 2016r. poz 1666 z późn. zm.). Osoba bądź osoby biorąca bądź biorący udział w realizacji
przedmiotu zamówienia będzie polegać na przeprowadzeniu rejsów zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia, mając do dyspozycji kuter o wskazanych cechach.
14.Zamawiający po podpisaniu umowy wezwie do przedstawienia zanonimizowanych umów o
pracę. Anonimizacja ma polegać na nie przekazaniu Zamawiającemu danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
15.W celu otrzymania porównywalnych ofert, Zamawiający wymaga od Wykonawców dokładnego
określenia czynności wykonywanych w ramach umów o pracę, a odpowiadających czynnościom
wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia.
16.W przypadku wykonywania zamówienia wyłącznie przez osobę/y prowadzące działalność
gospodarczą, potwierdzeniem przedmiotowego wymogu będzie przedstawienie dokumentów
wskazujących na prowadzenie działalności.
17.Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz sprzętem
umożliwiającym mu wykonanie przedmiotu umowy w sposób odpowiadający normom
jakościowym przewidzianym dla danej usługi.
18.Odpowiedzialność wobec pasażerów, z tytułu szkód poniesionych w związku z przewozem, ponosi
wyłącznie Wykonawca. Na nim spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszelkich ryzyk
związanych z przewozem osób.
19.Wykonawca oświadcza, że:
a. Kuter
1) Jest dopuszczony do przewozu osób.
2) Posiada wszelkie wymagane przepisami prawa ubezpieczenia.
3) Zapewni możliwość jednorazowego przewozu nie mniej niż:
 40 osoby zgodnie z częścią nr 2 zamówienia
b. Posiada stosowną wiedzę oraz kwalifikacje, a także możliwości techniczne w pojęciu działań
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy.
c. Członkowie załogi kutra posiadają wymagane prawem zezwolenia i uprawnienia.
§2
6. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy
zapłaci on zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:
a. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b. W przypadku stwierdzenia na dowolnym etapie wykonania umowy wykonania
przedmiotu umowy przy udziale osób niezatrudnionych w trybie art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy – w wysokości 50 złotych za każdy dzień naruszenia wymogu
c. W przypadku naruszenia trwającego dłużej niż miesiąc, Zamawiający odstąpi od umowy
ze skutkiem natychmiastowym
7. Zamawiający ma prawo dokonać, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy potrącania
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w § 3 ust. 1
umowy.

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy równowartość faktycznie poniesionych kosztów na wykonanie
zamówienie, jednocześnie wykonane przez Wykonawcę części zamówionej pracy przechodzą na
własność Zamawiającego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania przez niego części umowy.
10.Kary umowne nie będą naliczane Wykonawcy jeżeli niedotrzymanie terminu umowy nastąpi
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

6.
7.
8.
9.

§3
Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ……………………….……. brutto
(słownie brutto………).
Strony ustalają, że świadczone przez Wykonawcę usługi, stanowiące przedmiot umowy, rozliczane
będą w okresach miesięcznych z dołu.
Podstawą do rozliczenia będzie zatwierdzony i podpisany protokół, potwierdzający wykonanie
rejsów w okresie rozliczeniowym.
Ceny jednostkowe rejsów:
a. Rejsy morskie Hel
1) Rejs edukacyjny
………………………………………… zł brutto
2)

Rej wędkarski
………………………………………… zł brutto

10.Należność za wykonaną i przyjętą bez zastrzeżeń usługę za okres rozliczeniowy zostanie
uregulowana w ciągu 30 dni od daty przedłożenia prawidłowej sporządzonej faktury.
§4
Wykonawca nie może powierzyć wykonania prac ani w całości, ani w części innym osobom, o ile nie
wskazała on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
§5
4. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA możliwość zmian umowy z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:
1) przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji
projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji
dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskazanych przez Wykonawcę lub
Zamawiającego,
2) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na występowanie nadzwyczajnych
warunków pogodowych (intensywne opady deszczu, śniegu, sztormy, itp.) nie

pozwalających na wykonanie zamówienia lub występujących innych okoliczności (np.:
trzęsienie ziemi, wojna, działania nieprzyjacielskie, strajki, zarządzenia władz, warunki
meteorologiczne oraz działania przyrody, itp.) niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem
wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania
okoliczności,
3) zmian w zakresie warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany
regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz
inne obowiązujące przepisy.
§7
Wszystkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym
dla Wykonawcy.

………………………..…………………………….
Zamawiający

……………………….………….
Wykonawca

